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Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů 
západních Čech, str.122–123
Veselák Jaroslav
Nar. 21. 9. 1940 v Pocinovicích

Studoval v letech 1954–1958 na Střední průmys-
lové škole keramické v Bechyni, dále pak na VŠUP 
v Praze sochařství a užitou plastiku u J. Malejovské-
ho a J. Kavana, studium ukončil 1970 a následně 
působil nepřetržitě ve výtvarném oboru LŠU/ZUŠ  
se zaměřením na modelování. V samostatné sochař-
ské tvorbě se především orientuje na díla portrétní 
a figurální, dále na dekorativní a zahradní plastiku, 
plakety a medaile. Svoje díla komorního a monu-
mentálního charakteru realizuje zejména v pískov-
ci…

Tolik tedy část slovníkového hesla, základní in-
formace o sochaři Jaroslavu Veselákovi. Jak málo 
a jak stručně o umělci, který je natrvalo svým živo-
tem spojen se západočeským regionem, ale svou 
uměleckou tvorbou tyto hranice překračuje a trva-
le náleží mezi přední české sochaře, zejména pak 
tvůrce medaile a plakety.

Jeho celková sochařská práce je však ještě mno-
hem rozmanitější a v názorném příkladu zlomku 
se jmenovatelem sochařství jsou v čitateli volné 
plastiky, monumentální práce, architektonické re-
alizace, restaurátorské počiny, sochařský portrét, 
reliéfy, medaile a plakety. V globálním pohledu na 
sochařovu práci pak nalézáme živý a bohatý so-
chařský výraz, řetěz myšlenek i citových prožitků 
s cílem výtvarného poznání významu i smyslu pro 
užité hmoty. V celkové tvorbě je vždy rovněž pří-
tomno autorovo úsilí o obecně platné formulace lid-
ských i širších vztahů. Také však Jaroslav Veselák 

respektuje svůj osobní pohled na člověka i svět. Je 
povznesen nad pouhou faktičnost zobrazovaného 
jevu, snaží se přinášet nový účinek dané tváře, figu-
ry, přírodního prvku. 

Rád ve všech svých dílech, monumentálních i ko-
morních, přináší témata literární či historická, ale ni-
kdy výslednou práci nezatíží pouhou oficiálností či 
vnějškovostí, přináší čistou výtvarnost a svoji osobní 
tvůrčí pravdu. Užitá forma předkládá jednak jeho 
úsilí o trvalé fixování určitého okamžiku, jednak dů-
sledné zdůrazňování trvalých hodnot. To se týká 
např. plzeňských exteriérových děl Věda a technika 
či populární plastiky Plavec v areálu na Slovanech  
i medailonů osobností českého divadelnictví v bu-
dově Velkého divadla v Plzni. Zde zejména portrét 
Otýlie Beníškové dokládá autorovy vysoké nároky.

Také klasický sochařský portrét přinesl Jaroslavu 
Veselákovi řadu podnětných zkušeností, rozšiřují-
cích jeho trvalý zájem o ztvárnění reálné skutečnos-
ti a užití dalších důležitých prvků jako je účin světla, 
struktura či naopak hladké formy. Vše lze pak vysle-
dovat např. v portrétu TGM, A. Jiráska, A. Maillola 
nebo v nedávno vytvořené bustě J. S. Bacha. V por-
trétech Jaroslav Veselák vždy domýšlí své chápání 
povahy portrétovaných, má zájem o jejich život 
a může proto podat umělecké svědectví o zobra-
zované osobnosti. Z těchto tváří, které si většinou 
autor sám zvolil, je poznat, že obsahují trvalou ná-
plň lidskosti a že jejich postavení v našem světě není 
přechodné. Ze sochařského hlediska vyjadřuje také 
Veselákovo dílo jeho vnitřní touhu po vlastním slohu 
v neustálém setkávání s člověkem, lidmi a výsled-
ky jejich činnosti. Sem pak také náležejí závažné 
práce jako je Pamětní medaile Senátu Parlamentu 
České republiky, Medaile Karla Engliše, Akademie 
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věd ČR či pamětní ražba České národní banky s té-
matem dobřívského hamru.

Výraznou kapitolu Veselákovy tvorby pak tvoří díla 
se zřetelným filozofickým, literárním nebo duchovním, 
respektive náboženským námětem, dokládající auto-
rovu tvůrčí šíři. Je v nich sochařským jazykem objekti-
vováno jeho hledání světa, světla v něm i střízlivé opo-
jení z myšlenek, které je pak možno tvarem tlumočit. 
Přináší v těchto pracích svoji vůli k řádu a svoji schop-
nost vyvozovat z poznaného, procítěného a prožité-
ho umělecké důsledky. Tvoří tak vlastní interpretaci 
duchovního světa jako jistotu, že existují další důleži-
té vztahy. Patří sem série prací, zejména pak plaket, 
s antickými motivy, Ikaros, Atlantida, Pompeje, Orfeus 
aj. Náležejí sem také biblické příběhy a novozákonní 
podobenství, např. Golgota, Pieta, Hořící keř, prezen-
tovaná pravidelně od roku 2011 na výstavách Letni-
ce umělců. Své místo zde má také tvář Matky Terezy 
jako představitelky nových lidských i společenských 
vztahů a skutečností. Tato část Veselákovy tvorby od-
povídá charakteru jeho díla, má však další duchovní 
rozmezí... Tyto práce tvoří silný celek v kontextu celé 
tvorby, jsou to autorova niterná poselství, spojují ho se 
světem a přinášejí také svým způsobem novou formu 
umělecké existence naplněnou touhou, radostí i bo-
lem, tragedií i komedií.

Ta ryze lidská mu není vůbec vzdálena, zejména 
Commedia dell‘arte mu byla vždy blízká a námětově 
z ní ve svém díle čerpal, viz např. volná plastika Klau-
novo odpoledne. Má rád humor, ten suchý anglický 
především, který dokáže vytvářet jiné ovzduší. Proto 
vznikly třeba portréty G. B. Shawa, J. Lennona aj. 
Nikdy se však ve Veselákově díle nejedná o úsmě-
šek, ale vždy hodnotu lidskou, laskavou, jíž úsměv 
přece je. 

V pohledu na autorovo dílo lze také zdůraznit, že 
u něho nikdy nejde o pouhé vnějškové zalíbení se, 
ale vždy o spoluúčastenství v souladu s užitou for-
mou a materiálem, jímž bývá kámen, zejména pís-
kovec, hlína a další keramické materiály, cín, bronz 
či jiné kovové slitiny a také materiál dneška, umělá 
pryskyřice.

Nelze v kontextu tvorby Jaroslava Veseláka ne-
připomenout práce restaurátorské, k nimž náleží 
např. oprava vnějších plastik na budově Divadla 
J. K. Tyla, atiky plzeňských domů a jejich sochařsky 
pojaté fasády. Při této náročné práci se jedná o ne-
lehké pronikání do cizího organismu, jeho pocho-
pení, tedy o věc intuice a následné analýzy. Svým 
vnitřním založením Jaroslav Veselák tuto schopnost 
má, a proto výborným způsobem vrací uměleckým 
dílům minulosti odpovídající tvář. 

Spolu s vlastní členitou sochařskou prací se autor 
celoživotně věnoval výtvarnému učitelství, profesi, 
která učí mladé pronikat k příčinám a souvislostem 
tvoření, k obsahu i funkci formy. Učil základy sochař-
ské práce na plzeňské LŠU, pak ZUŠ a posléze na 
Střední uměleckoprůmyslové škole Zámeček. Vždy 
si uvědomoval důležitost této profese a uměleckého 
vzdělávání mladých a hlavně je chápal. Byl laskavý 
a vstřícný, učil je vidět, hluboce cítit a rozumět jejich 
vlastní tvůrčí jedinečnosti. Snad i proto se mnozí 
jeho žáci sami stali výtvarníky, měli ho rádi a vzpo-
mínají na svého pana učitele se vděkem a láskou. 

Jana Potužáková
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Hořící keř, 2016
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Autista, 2016
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Kryštof, 2013
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Blíženci, 2002
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Obětem fašismu, 1980



11

Johann Sebastian Bach, 2017
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John Lennon, 2001 | Johann Sebastian Bach, 2016
Múza 2004
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Inspirace, 2004
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Otylie Beníšková, 1985 | Eduard Vojan, 1985
Bedřich Karen, 1985 | Soňa Červená, 2015
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Jan Werich, 1990 | Josef Skupa 1975
Jiří Trnka, 1994
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Oko, 1992
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Snídaně s Hitchcockem
2016
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Alfred Hitchcock, 1990 | Jean Gabin, 1995
G. B. Shaw, 2005
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Paul Cezanne, 2002 | Henry Matisse, 2019
Alberto Giacometti, 2016 | Paul Gauguin, 2010
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Totem, 2013
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Karel Hofman, 1981 | Josef Šíma 2013
Josef Mánes, 1972 | Václav Brožík 2006
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Josef Váchal 2009
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Romain Rolland, 1982 | H. Ch. Andersen, 2003
Aristide Maillol, 1988 | Alois Jirásek, 1987
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Osudy, 2013
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Muzikál, 2014
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Bohumil Polan, 2008 | Josef Hrubý, 2011
Karel Syka, 2017 | Josef Gruber, 1995
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Oscar Niemeyer, 2009 | Adolf Loos, 2008
Antoni Gaudí, 2007
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Atlantida, 1994
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Mahatma Gandhi, 1969 | Gandhi centenary, 1969
Jan Patočka soutěžní návrh, revers | avers, 1997
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T. G. Masaryk, 2005
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Pamětní mince Senátu Parlamentu ČR, soutěžní návrh, revers | avers 
realizace
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Hamr v Dobřívě, soutěžní návrh, revers | avers
realizace



33

Jakub Krčín, soutěžní návrh, revers | avers, 2003
Bible Kralická, soutěžní návrh, revers, 2003 | Normandie D-day, soutěžní návrh, revers, 2003
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Eggenberská mincovna, 2003
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Jan Evangelista Purkyně, soutěžní návrh, revers | avers, 1968
50. výročí vzniku republiky I. a II., soutěžní návrh, 1967
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Pavel Josef Šafařík, soutěžní návrh, revers | avers, 1994
Božena Němcová, soutěžní návrh, revers, 1994
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Karel Engliš, avers | revers
realizace, 1995
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T. G. Masaryk, 2018
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Golgota, 1994 | Zápas Jakuba s andělem, 1994
Zvěstování, 1998 | Dobrý pastýř, 2001



Svatá matka Tereza, 2018
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Exodus I., 2003
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Don Quijote, 1993 | Útěk ze stínu, 1993
Pramen, 1999 | Vzdálené požáry, 1991
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Samaritáni, 2004 | Příliv, 2001
Odliv, 1998 | Brána, 2004



V bouři záštita I., 2019
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A následuj mne, 2017
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Triangl, 2000 | Levitace I., 1997
Levitace II., 1998 | In flagranti, 2009
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Ohlédnutí, 2014 | Orfeus a Euridiké, 1994
Vítání jara, 1994 | Volba 2013
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Generace, 2020



Pieta, 1994

49



50

Vědma, 2002 | Patogenní zóna, 2009
Ozvěna, 2004 | Sibyla, 2002
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Vyhnání z ráje, 1999 | Generace, 2019
Exodus II., 1999 | Věrozvěstové, 2013
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V bouři záštita II., 2019
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Modrý anděl
1994



54

Image, 1993 | Romance, 2004
Znamení střelce, 2000 | Padlý anděl, 1994
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Zuzana a starci, 1995 | Noční chodec, 2002
Komedie delĺ arte II., 2001 | Přihořívá, 2009
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Emily, 2015



57

Lotto, 2015



58

Archimédés, 1999 | Pád, 1993
Loučení, 2000 | Sen, 1994
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Setkání na orbitu, 1978 | Pocta aviatikům, 1978
Návrat z kosmu, 1978
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Ikarus, 1986



61

Trubač, 2015



62

Poselství, 2004 | Cestou necestou, 2015
Stříbrný vítr, 2000 | Puberta, 2001
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Pocta klaunovi, 2003 | Autoportrét, 1995
Commedia dell‘arte, 2001
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Dobrý den, pane Olnate
1993



Prométheus, 1986
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